
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حى غــــــــرب
 

 الحدود

 احلد الشماىل

 احلد اجلنوبى

 الغربىاحلد 

 الشرقىاحلد 

 

وأساكم انغالل  حتي  سور ( شريف ساتما) ش انخذيوى يٍ راغة 
انًُطمح انجًركيح 

 
 

 14 طريك أسكُذريح انصحراوى حتي انكيهو
 
 

ش يسجذ  انعطاريٍ ش راغة حتي لُال انًحًوديح لثهي سور 
غيط انعُةانشركح األههيح نهغسل وانُسيج 

 
 

 0يًيٍ ترعح يريوط إني انثحر( ترعح انخُذق)انًصرف انعًويي 



 

   

 

 

  

 

 

حى غرب 

 اؾتؼسقم االدارى

ؼسم ؿقـا اؾبصل ؼسم ؽرؿوز 

ذقاخات ذقاخات 

غيط انعُة  شرق ( 1)

غيط انعُة غرب ( 2)

   َوتار ( 3)

جايع سهطاٌ ( 4)

سذرج غرب      ( 5)

سذرج شرق ( 6)

سوق انغُى     ( 7)

كريوز غرب ( 8) 

كريوز شرق    ( 9)

انكارج ( 10) 

 

ؿرؽز ؿعؾوؿات حى  ادلصدر

 1/1/2015غرب 

انوردياٌ ( 1)

أو كثيثح ( 2)

انًفروزج ( 3)

طاتيح صانح ( 4)

كفر عشرى ( 5)

لثارى شرق ( 6)

لثارى غرب ( 7)

انثورصح ( 8)

كوو انشمافح شرق ( 9)

كوو انشمافح غرب      ( 10) 

انعايود ( 11) 

 

عايود انسوارى 



 

حدود ذقاخات حى غرب 

 انحذ انغرتي انحذ انشرلي انحذ انجُوتي انحذ انشًاني اسى انشياخح

 قسم كرموز

 دـرتال ؽرؿوز ش اؾرقاض ررقق اؾؼبارى اؾسرقع  ش ؼـال احملؿودقة غقط اؾعـب غرب

اؾشرؽة االفؾقة  ررقق اؾؼبارى اؾسرقع ش ؼـال احملؿودقة غقط اؾعـب ذرق

 ؾغزلل

 ش اؾرقاض

 ش اؾـقل ش راغب باذا ش ؼـال احملؿودقة ش ادوان ـوبار

 ش اؾعطارقن ش اؾروضة  ش ادوان ش اخلدقوى جاؿع دؾطان

 ؿقدان اؾساعة ؿقدان باب ددرة ش باب ددرة ش ؽرؿوزددرة غرب 

 ش ؽرؿوز ش اؾروضة ش قودف احلؽقم  ش باب ددرة ددرة ذرق

ؿقدان باب عؿر  ش اراؽقل ش اخلدقوى دوق اؾغـم

 باذا

 ش عاؿود اؾسوارى

 ش ابن ؿؼؾة ش ؽرؿوز ش ؼـال احملؿودقة ش باب ادلؾوك ؽرؿوز غرب 

 ش ؽرؿوز ش اؾـقل ش ؼـال احملؿودقة ش اؾشقخ اجلارحى ؽرؿوز ذرق

 ش اؾتوػقؼقة ش ؽرؿوز ش ؼـال احملؿودقة ش اؾشرؼاوى اؾؽارة

 ؼسم ؿقـا اؾبصل

 ترعة اؾـوبارقة بادلؽس ش ابن دامل جنع اؾعرب ش ادلؽس اؾوردقان

ش ادلؽس وؿساؽن  أم ؽبقبةـ ؿرتاس

 ادلػروزة

 ش ابن دامل ش ادلؾك ذاه 218ش 

ش دقدى  ررقق اؾؼبارى اؾسرقع ش ادلؽس وخؾػه ادلػروزة

 اؾؼبارى

 ش ادلؾك ذاه

 ش اؿري ادلدقـة ش اؾغؾبوـى ش ادلؽس اجلؿرك 27باب  رابقة صاحل

داحل  داحل احملؿودقة ش اؾتعققـات ؽػر عشرى

 احملؿودقة

 ش اؾتجارة

. ررقق اؾؼبارى اؾسرقع  اجلؿرك 27باب  ؼبارى درقع

 ادلؽس

حرم اؾسؽة 

 احلدقد

 ش االؿام واؾغؾبوـى

ش االؿام وـصر  ش االؿان 27باب  ؼبارى غرب

 اؾدوؾة 

ش اؾغؾبوـى وش ؿسجد 

 اؾؼبارى

 ش اؾتعققـات رةش اؾتجا داحل احملؿودقة 27دور اجلؿرك باب  اؾبورصة

 ش عز ش اؾتوػقؼقة ش اؾـاصرقة ش بادقؾقوس ؽوم اؾشؼاػة ذرق

 داحل احملؿودقة حارة عز ش اؾـاصرقة ش بادقؾقوس ؽوم اؾشؼاػة غرب

 ش ؼـال احملؿودقة ش اؾرمحة ش بادقؾقوس ش اخلدقوى اؾعاؿود

 (1)ط أم زغقو ش احلدقد واؾصؾب ادلالحات ط ادؽـدرقة ؿطروح ؾشـدقدى ا

 



اؾؼوات ادلسؾحة ادلقـا  (ذرؼى)ش احلـػقه  ذارىء اؾبحر 1عجؿى ذرق

 اجلدقدة

ط اؾبقطاش اؾرئقسى 

 حبرحتى داحل ال

 ط اؾبقطاش اؾرئقسى ادلقـاء اجلدقدة ط ادؽـدرقة ؿطروح ش احلـػقة 2عجؿى ذرق

مشال ش اؾبقطاش  ش احلـػقة ذارىء اؾبحر  1عجؿى ودط

 اؾرئقسى

اؿتداد ش خرياهلل 

 واؾسالم

 ش خرياهلل اؾبقطاش ادؽـدرقة ؿطروح ش احلـػقة 2عجؿى ودط

اهلل اؾضػة ش خري ط ادؽـدرقة ؿطروح داحل اؾبحر 3عجؿى ودط

اؾغربقة وغرب اؿتداد 

 ش اؾسالم

 اهلاـوػقل اؾرئقسى

 زفراء اهلاـوػقل ط اهلاـوػقل ش ؼصر اؾؼوقرى داحل اؾبحر 1عجؿى غرب

ش ؿساؽن احلدقد  ش اهلاـوػقل اؾرئقسى ط ادؽـدرقة ؿطروح ؿعفد اؾؼوقرى 2عجؿى غرب

 واؾصؾب

 ط اؾروضة اخلضراء ش اهلاـوػقل اؾرئقسى ط ادؽـدرقة ؿطروح ؿع حدود غرب 3عجؿى غرب

 أؽتوبر 6بني ش  ط أبو قودف ط ادؽـدرقة ؿطروح داحل اؾبحر 4عجؿى غرب

ش جراج احلى ررقق  ادلالحات ادؽـدرقة ؿطروحط  1أم زغقو

 اؾوصؾة

ؼفوة اؾسؾطان 

حسني اؿام ؿدخل 

 اهلاـوػقل

 21بوابة  بداقة ؿدخل اهلاـوػقل ادلالحات ط ادؽـدرقة ؿطروح 2أم زغقو

ذوادر اخلشب بطرقق  داحل اؾبحرأؽتوبر  6

 21اؾوصؾة ؿن بوابة 

 21ؿصرف ك  ـفاقة عجؿى غرب

ط  21ؿصرف ك  أرض احملاجر اؾبحر ذارئ 1زراع حبرى

 ادؽـدرقة ؿطروح

 34.5ك  

ادلساجد ؿن اؾـاصقة  داحل اؾبحر 2زراع حبرى

اؾؼبؾقة ؼبؾى ط ادؽـدرقة 

 ؿطروح

ـفاقة تؼسقم ؼرقة أبو 

 محص

 دذرؽة دوؿي

 
 


